HENDY BAR
Blijham

Het beste môarrr weer……… Bert en Marja
Hoofdweg 27, 9697 NA Blijham tel: 0597 - 561666

J. Houwen
Parklaan 25
9697 RS BLIJHAM
0597-563549
06-28390041
www.administratie-oosteinde.nl
info@administratie-oosteinde.nl

Allereerst wil ik alle leden bedanken die mij een blijk van belangstelling
hebben gestuurd tijdens en na mijn verblijf in het ziekenhuis. Met nieren
die nog maar voor 20% functioneren en een nieuwe lens in het linker oog
mag ik het weer proberen. Mee leren leven zegt de dokter dan. Met een
hand vol pillen en een dieet is dat wel te doen.
Ik verheug me al op het mooie weer. Ik heb al veel te lang niet meer gereden.
Vanwege dat oog dus en sta nu dus te popelen. Zeker met de wetenschap
dat ik straks op een andere motor zal rijden. Een bezoek aan de motorbeurs
in Utrecht heeft me doen besluiten mijn Blackbird in te ruilen voor een
Fireblade. Ik wil het wat “rustiger” aan doen.

Voorwoord

Beste motorvrienden,

Onze verkeersregelaars zijn het seizoen al weer begonnen. De jaarlijkse
bijscholing is al weer geweest. Dus op naar al die te begeleiden
evenementen. Ook de eerste activiteiten van de club zijn al weer geweest.
Ons Nieuwjaarsetentje bij de chinees en een theorieavond zijn al goed
bezocht.
Omdat deze Pitstop vol met nieuws staat wens ik jullie een goed motorjaar
toe en we zien elkaar bij de komende activiteiten.
Veel leesplezier.
Henk Loois
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Adressen enzo...
Voor
zitt
er
oorzitt
zitter
Henk Loois Kruirad 41, 9697 ME Blijham, 0597 - 561983

Secre
taris & Ledenadminis
tratie
Secretaris
Ledenadministratie
Christien Spa Oosterstraat 43, 9697 PE Blijham, 0597 - 561212

Penningmees
Penningmeestter
Pieter de Waard Mr. Moddermanstraat 1, 9671 AG Winschoten. 0597 - 424796
Rek.nr.: 306643014 Rabobank, MC Mios ’93 te Blijham

Algemeen bes
tuur (inf
o@mcmios93.nl)
bestuur
(info@mcmios93.nl)
Marga Duit
Geert-Jan Glazenborg
Bé Nieboer
Geertje Roukema

Westerstraat 46, 9665 AM Oude Pekela, 0597 - 615607
Tjabbestreek 31, 9697 XL Blijham, 06 - 46002770
Lubbermanswijk 40, 9665 NG Oude Pekela, 0597 - 614904
Bovenburen 101, 9675 HB Winschoten, 0597 - 421609

Toercommissie
Jaap Duit
René Hoesen
Sipke Roukema
Hilvert Smits
Luppo Teuben

H. Westerstraat 46, 9665 AM Oude Pekela, 0597 - 615607
Burg. v. Bakkeneslaan 18, 9665 GX Oude Pekela, 0597 - 618927
Bovenburen 101, 9675 HB Winschoten, 0597 - 421609
Jac. Perkstraat 10, 9673 HL Winschoten, 0597 - 422493
Middenweg 2, 9698 AN Wedde, 0597 - 562628

Redaktie Pits
Pitsttop (redactie@mcmios93.nl)
Marga Duit
René Hoesen
Thea Loois
Bé Nieboer
Jan Wierenga

Westerstraat 46, 9665 AM Oude Pekela, 0597 - 615607
Burg. v. Bakkeneslaan 18, 9665 GX Oude Pekela, 0597 - 618927
Kruirad 41, 9697 ME Blijham, 0597 - 561983
Lubbermanswijk 40, 9665 NG Oude Pekela, 0597 - 614904
Bovenburen 107, 9675 HB Winschoten, 0597- 417076

Kopij vvoor
oor nummer 2 moe
oor 1
5 mei 20
10.
moett binnen zijn vvoor
15
201
Deze kunnen gestuurd worden naar redactie@mcmios93.nl. Verhalen en foto’s kunnen op
verzoek worden geplaatst. De redaktie houdt zich het recht voor kopij te weigeren of in te
korten. De redaktie is niet aansprakelijk voor de inhoud van de geplaatste stukken op
persoonlijke titel. Anonieme artikelen worden enkel geplaatst wanneer de auteur bij de
redaktie bekend is. Alle leden en sponsoren van MC Mios ‘93 ontvangen de Pitstop gratis.

Lidmaatsc
hap MC Mios '93
Lidmaatschap
Om lid te worden kunt u zich aanmelden bij het secretariaat. U ontvangt dan zo spoedig
mogelijk het Huishoudelijk Regelement en uw ledenpas in huis.
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BAG-WINSCHOTEN voor bedrijven en arbodiensten en BETER in BEWEGEN voor particulieren
en ziekenfonds verzekerden is uw garantie voor snelle en duurzame terugkeer naar werk, sprotieveen hobby activiteiten.
Tel. BAG-WINSCHOTEN:
Tel. BETER in BEWEGEN:
Fax:

0597 - 563479
0597 - 562701
0597 - 563496

e-mail:
e-amil:

winschoten@bag-nn.nl
beterinbewegen@hotmail.com

Glasservice en
Schilderwerken

H. Stukje
Bij ons komt u ook in aanmerking voor Voor onderstaande werkzaamheden:
de winterpremie. Voor woningen ouder
dan 15 jaar geldt het 6 % b.t.w. tarief. - Binnen- en buiten schilderwerk
- Behangen
- Diverse soorten wandafwerking
- Diverse soorten enkel glas op voorraad
Lageweg 51 9698 BK Wedde
- Diverse soorten isolatieglas
Telefoon
0597 - 541 250
- Aanpassing kozijnen voor isolatieglas
Fax
0597 - 542269
- Kitwerk badkamers ect.
Autotel.
06 - 55 83 88 60
- Houtrot reparaties
- Winkel in verfartikelen
- Met een kleurmengmachine

GERVO

Sport-,
Reclame en H.O.D.
AA Stroom 22
9665 SK Oude Pekela
Tel.: 0597-612363

Sport-, Bad-, Turnkleding
Ruitersportartikelen

Vaantjes

Erelinten

Sportprijzen

Trofeeën

Rozetten

Zeefdruk

Bekers

Reklame- en relatieartikelen

Medailles

Eigen graveerinrichting

Agenda 2010
Datum
25 april
16 mei

Soor
Soortt
Open toertocht
Monstertocht

24 mei

Friesche Elfstedentocht

Afstand
200 km
400 km

Star
ttijd
Starttijd
9:00 - 11:00 uur
9:30 uur

Start: Hotel Meppen, Durenkampe 1, D 49716 Meppen, Duitsland

460 km

7:30 uur

Geen officiële club-evenement. Start in Leeuwarden. Opgave bij Henk Loois

4 t/m 6 juni

Clubweekend

400 km

9:00 uur

Motorhotel ‘Am Vulkanberg’, Talblick 1, 54531 Manderscheid, Duitsland

20 juni

Sponsortocht

200 km

9:30 uur

120 km
200 km
120 km
175 km

17:30 uur
22:00 uur
9:00 - 11:00 uur
9:30 uur
9:30 uur

130 km

10:00 uur

Tbv Sportdorp Blijham

3 juli

Avondtocht met BBQ
BBQ
22 augustus Open toertocht
19 september Activiteitentocht
10 oktober
Ledentocht
Start: Eetcafé “De Leeuw”, Wedde

7 november

Snerttocht

Alle tochten zijn onder voorbehoud en starten bij de Hendy Bar tenzij anders vermeld.
Denk om je paspoort en de groene kaart voor de tochten in Duitsland.

Mededelingen
Algemeen
Motorrijders die geen lid zijn van de club en graag een keer met een
ledentoertocht ter introductie willen meerijden, wordt een vergoeding van Euro 5,00 gevraagd. Dit wel overleggen met de secretaris.
Duopassagiers die geen lid zijn van de club doch wel meerijden,
wordt een vergoeding van Euro 3,00 per toertocht gevraagd. De
vergoeding is voor koffie en het uitzetten van toertochten, want ook
voor u is de toertocht uitgezet. Daarnaast is het niet eerlijk tegenover onze duoleden die wel lid zijn van de club. Het lidmaatschap
voor een duopassagier bedraagt Euro 11,00 per jaar.
U kunt het lidmaatschap per bank of rechtstreeks aan de penningmeester betalen. Echter niet tijdens toertochten. Bankrekeningnummer: 30.66.43.014 t.n.v. MC Mios ’93 te Blijham.
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MOTOPORT LEEK HÉT ADRES VOOR ELKE MOTORRIJDER
Welke motorrijder kent het niet; lekker een stukje toeren op
een vrije middag, de omgeving in je opnemen en natuurlijk met
volle teugen genieten van je motor. Het is altijd leuk om
ook een doel te hebben voor je rit. Een plek waar elke
motorrijder zich thuis voelt.
Bij MotoPort ben je wat dat betreft altijd aan het juiste
adres. Om even de benen te strekken of om een lekker
bakkie koffie te drinken en een praatje te maken met

andere rijders. Als je er dan toch bent, kun je natuurlijk
ook even kijken, voelen en ruiken bij de schitterende
motoren die altijd in onze showroom staan of de uitgebreide collectie kleding en accessoires bekijken.
Het is bij ons naast kopen ook mogelijk om motoren
en diverse accessoires te huren.
Kortom, we zien je graag een keer langskomen.

MOTOPORT LEEK
Trefpunt voor alle motorrijders
www.motopor tleek.nl
MOTOPORT LEEK, ZERNIKELAAN 6A, 9351 VA LEEK, INDUSTRIETERREIN LEEKSTERHOUT, TEL.: 0594 - 511349 / FAX: 0594 - 511363

Mededelingen
deel 2
Inschrijv
en
Inschrijven
Om verzekeringstechnische en organisatorische redenen dient
iedereen zich bij elke toertocht in te schrijven, dus ook bij de ledentoertochten.

Kor
ting
orting
Als je lid bent van MC Mios ’93 kun je op vertoon van je pasje
korting krijgen bij Mulders Motoren en Smits Repair in Veendam,
bij Motorplaza in Groningen, bij Motoport Express in Hoogezand,
Motoport in Leek en Stadskanaal. Motoport Stadskanaal geeft geen
korting op Dainese kleding.

MC Mios ’93 Clubar
tik
elen
Clubartik
tikelen
Vanaf heden zijn er emblemen te koop voor op de motorkleding.
De prijs is Euro 2,50. Verkrijgbaar bij Bé Nieboer en tijdens alle
clubactiviteiten. Er zijn ook zwarte T-shirts te koop met gele opgedrukte MC Mios ’93 logo voor Euro 6,00 en Petjes met het
MC Mios ‘93 logo voor maar Euro 2,50. Deze zijn verkrijgbaar bij
Christien Spa.

vice
Digitale ledenser
ledenservice
Iedereen die zich aanmeldt krijgt enkele dagen voor een te rijden
toertocht de desbetreffende tocht per e-mail thuisgestuurd.
Er kunnen ook oude toertochten vanaf 2001 uit het archief aangevraagd worden. Verder kunnen er ook nog andere zaken via de
e-mail toegestuurd worden zoals een mailing voor bijvoorbeeld
avondtocht, kampeerweekend, jaarvergadering, etc. Mocht je hier
aan mee willen doen stuur dan een e-mail naar info@mcmios93.nl
onder vermelding van: naam, e-mailadres en lidnummer.
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Autoschadebedrijf

BONNIE BISSCHOP

Hoofdweg 62a
9695 AL Bellingwolde
Tel.: 0597-532662

Glaszaak Wiegers
Al meer dan 25 jaar
een begrip in Winschoten en omgeving.

Groothandel in vlakglas voor zowel
bedrijven als particulieren.
* Vlakglas
* Isolatieglas
* Glas in lood

* Spiegels
* Geslepen glas
* Ventilatieroosters

J.D. van der Veenstraat 17 9672 AD Winschoten
Tel.: 0597-413257
Fax.: 0597-421339
www.glaszaakwiegers.nl

Toertochten in de Regio
4 april
11 april
18 april
18 april
25 april
25 april
30 april
30 april
2 mei
8 mei
9 mei
8 mei
16 mei
24 mei
5 juni
6 juni
13 juni

40 e FFriesland
riesland TToer
oer t ocht
MTC Noord, Joure, 200 km, 0517-397902
Koop Straalbedrijfrit
MT Siddeburen, Siddeburen, 300 km, 0598-431962
Opstaprit
MTC Veendam, Heiligerlee, 150 km, 0598-623262
ennismakings TToer
oer
17 e K
Kennismakings
oertt ocht
MC Bartje, Zeyen, 100 km, 0598-452693
Drenthe TToer
oer
oertt ocht
MC Hoogeveen, Hoogeveen, 200 km, 0528-220990
oorjaar
st
ocht
17 e V
Voorjaar
oorjaarst
stocht
MC Mios ‘93, Blijham, 200 km, 0597-561212
Voorjaarsrit
MC ’80 Ruinen, Ruinen, 200 km, 06-41125538
Koninginnerit
MTC Veendam, Veendam, 150 km, 0598-623262
Mar
tinistad TToer
oer
Martinistad
oertt ocht
MC Martinistad, Tynaarlo, 100/200 km, 06-16423912
5 e Sibboerster Bokrit
MT Siddeburen, Siddeburen, 250 km, 0598-431962
Dagrit
MTC Veendam, Heiligerlee, 200 km, 0598-623262
oer
Mo
oertt ocht
Mott opor t Leek TToer
MC de Oneindige Horizon, Leek, 125 km, 0511-452906
ocht
riesche Elfmeren TTocht
8 e FFriesche
MTC Noord, Joure, 180 km, 0517-397902
ocht
edent
74 e Elfst
edentocht
Elfstedent
Friesche Motorclub, Leeuwarden, 260 km, 06-22094910
oer
o vincien TToer
1 8 e Drie Pr
oertt ocht
Pro
MC de Oneindige Horizon, Buitenpost, 135 km, 0511-452906
Munninghoftoer
VMTR Norg, Norg, 200 km, 06-20000677
oer
tje TToer
24 e Bar
oertt ocht
Bartje
MC Bartje, Zeyen, 200 km, 0598-452693
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Gevoel van
spanning

Vrijheidsweg 19 Veendam
tel. (0598) 614506 fax (0598) 627062

De adverteerders denken aan ons...
Denkt u aan onze adverteerders!

4 Windenrit
MTC Veendam, Wildervank, 250 km, 0598-623262
16 e Zomertocht
22 augustus
MC Mios ‘93, Blijham, 200 km, 0597-561212
derrit
24 e Noor
12 september
Noorderrit
MTC Noord, Joure, 180 km, 0517-397902
oer t ocht
ouden TToer
F riesche W
18 september
Wouden
Friesche Motorclub, Leeuwarden, 230 km, 06-22094910
15 e Rodermarkttoerrit
19 september
MTC Roden, Roden, 200 km, 06-42409600
Kleine Norg
19 september
VMTR Norg, Norg, 100 km, 06-20000677
26 september
Pien in Pokkelrit
MTC Veendam, Wildervank, 275 km, 0598-623262
3 oktober
21 e Pannenkoekenrit
MC Hoogeveen, Hoogeveen, 175 km, 0528-220990
3 oktober
9 e Herfstrit
MC de Oneindige Horizon, Oudwoude, 150 km, 0511-452906
10 oktober
1 8 e Her
fsttint
en TToer
oer
Herfsttint
fsttinten
oertt ocht
MC Bartje, Zeyen, 100 km, 0598-452693
17 okt
ober
Slotrit
oktober
MTC Veendam, Heiligerlee, 150 km, 0598-623262
17 okt
ober
16 e Knollenplokkersrit
oktober
MC ’80 Ruinen, Ruinen, 200 km, 06-41125538
28 november
27 e Sner trit
MC Hoogeveen, Hoogeveen, 100 km, 0528-220990
8 augustus
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Nieboer Koeriers
Koerier Centrum Stad en Ommeland
Lubbermanswijk 40-9665 NG Oude Pekela
T:0597-614904 M:06–41345174
www.nieboer-koeriers.nl
Nationale- en internationale sneltransporten
ADR transporten
Distributie
ADR gecertificeerd voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.
Uw vervoer is onze zorg
365 dagen per jaar,24 uur per dag bereikbaar

Chinees Specialiteiten Restaurant

Dr
ogisterij P
er
ton
Dro
Per
erton
Raadhuisstraat 8, Blijham
Tel.: 0597 - 562255

“Kan Le”

Voor al uw:

Geneesmiddelen
Homeopathie
Pasfoto’s
Foto-werk
Kadoartikelen
Wenskaarten
tevens Solo-stomerij

Ons restaurant is geopend op
di. t/m do. van 16.00 tot 21.30 uur
vr. van 16.00 tot 22.00 uur
za. t/m zo. van 11.30 tot 22.00 uur
Ook op feestdagen geopend
‘s Maandags gesloten

Hoofdweg 249 - Bellingwolde
Tel. 0597-532828 - fax 0597-532933

Ledenvergadering
door Geertje Roukema
Datum
m:
Dinsdag 3 november 2009
Aanvang
Aanvang: 20.00 uur
Locatie
Locatie: Dorpshuis De Snikke te Oude Pekela

Aanwezig bestuur:
Henk Loois, Christien Spa, Pieter de Waard, Bé Nieboer, Sipke Roukema
en Geertje Roukema.

Aanwezig leden:
Baukje Nieboer, Gebina Hoesen, René Hoesen, Roelf Hummel, Thomas
Rosendahl, Trijnie Rosendahl, Jan Meijer, Geert Veenstra, Henk Schepers,
Hilvert Smits, Albert de Boer, Harm Kruize, Theo Prenger, Wim Molanus,
Piet Dijkstra, Jaap Duit, Marga Duit, Bé Glazenborg, GeertJan Glazenborg,
Jan de Jager, Freka de Jager, Jan Jansingh, Frank Tietema.

Afwezig m.k.g.:
Jan Wierenga, Koos Spa en Egbert Kruize.
Agenda
1. Opening.
2. Vaststellen agenda.
3. Mededelingen en ingekomen stukken.
4. Notulen ledenvergadering 2008.
5. Jaarverslag secretaris 2008-2009.
6. Financieel verslag penningmeester 2008-2009.
7. Verslag kascommissie.
8. Benoeming kascommissie.
9. Bestuursverkiezing.
10. Toercommissie.
11. Contributie 2010.
12. Toerkalender 2010 en winteractiviteiten.
13. Rondvraag.
14. Sluiting.

Na afloop van de vergadering instructie “Helm afzetten na ongeval”.

15

Kuiper B.V.

Bouwonderneming

Hoofdweg 15
9697 NA
Blijham
Tel. 0597-561798
Fax. 0597-562638
www.kuiperblijham.nl

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte
welkom.
2. Vaststellen agenda.
Er worden geen punten toegevoegd.
3. Mededelingen en ingekomen stukken.
De penningmeester geeft aan dat er van KiKa een hartelijke
bedankbrief is gestuurd n.a.v. de financiële steun door MC Mios
‘93.
4. Notulen ledenvergadering 2008.
Onveranderd goedgekeurd. De notulist wordt bedankt.
5. Jaarverslag secretaris 2008-2009.
Het afgelopen jaar hebben wij als club 10 activiteiten georganiseerd,
zes toertochten, één monstertocht van 325 km., een clubweekend
(dit jaar een kampeerweekend), de ouderwetse activiteitentocht
met spellen en een sponsortocht t.b.v. het Kinderkankerfonds (KiKa),
in samenwerking met sportschool Anne Delis. Verder hebben
verschillende leden meegedaan aan verkeersbegeleidingen in de
regio.
Spellenavond in de Urnenhoeve te Wedderbergen, 21 februari 2009.
Ging niet door omdat er zich slechts drie leden hadden opgegeven.
Open toertocht, 26 april 2009.
Een open toertocht van 225 km., door provincie Groningen en
uitgezet door Hilvert en Jaap. Slechts 54 motoren namen deel aan
deze mooie tocht. Als herinnering kreeg iedere deelnemer een mooie
keycord mee naar huis. Een clublid had toegezegd een verslag te
zullen schrijven, maar dit bleef helaas achterwege. (Eigenlijk wel
een beetje flauw, natuurlijk!) René H. heeft toen de pen maar ter
hand genomen voor een verslag van deze tocht, in Pitstop nummer
twee.
Skeelertocht door Oost-Groningen, 16 mei 2009.
Acht leden van de club werkten hier aan mee.
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Een stukje Nederland op Duits grondgebied
Gastvrouw D.M. vd Heide-Dijkstra
Am Durenkampe 1
D 49716 Meppen
Tel.: 0049 5931 887699
Fax.:0049 5931 847188

www.hotelmeppen.de

Hotel
Restaurant
Zaalverhuur

info@hotelmeppen.de

Voor een gezellig hapje of
drankje ga je naar:

Hoofdweg 35
9698 AA Wedde
Tel.: (0597) 52 22 95
www.eetcafedeleeuw.nl

Monstertocht, 24 mei 2008.
De monstertocht van 325 km. ging door de provincies Groningen,
Drenthe en Overijssel. Zeventien motorleden en twee duo-passagiers
namen deel aan deze mooie tocht. Koffiestop in Bruine Haar en
lunchstop bij Lemele. De tocht was uitgezet door Luppo en René.
Het verslag werd vermeld in Pitstop nummer drie.
Friesche elfstedentocht, 1 juni 2009.
Acht motoren en een paar duo-passagiers gingen op tweede
pinksterdag, om zes uur in de morgen, richting Leeuwarden om de
beroemde tocht te rijden. Een lange dag met veel kijk- en rijplezier.
Opgave voor 2010 kan bij de voorzitter. Het zou leuk zijn met wat
meer mensen van onze club de tocht der tochten te rijden. Bovendien
maken we dan weer meer kans op een beker.
Clubweekend, 5 t/m 7 juni 2009.
Kampeerweekend, naar motorcamping “Het dijkje”, bij Eck en Wiel
in de Betuwe. Hieraan namen dertien personen deel. Het dijkje bood
de mogelijkheid zes kamers te huren. Dit leek beter dan in een tent
te moeten verblijven waardoor ieder een kamer had laten
reserveren. Een lekker warm bed, met z’n allen gezellig in de
huiskamer en de barbecue op zaterdagavond deed het goed. De
toertocht op zaterdag 6 juni liet vele mooie plekjes in de Betuwe
zien.
KiKa-sponsortocht, 21 juni 2009.
Dit werd een open tocht, hopend op een grotere deelname om een
zo hoog mogelijk bedrag te kunnen doneren aan het kinderkankerfonds. Ieder deelnemer betaalde vijf euro inleg en Anne Delis
verdubbelde het totaalbedrag. Door voornamelijk het slechte weer,
vaderdag en de matige verspreiding van informatie, namen dertig
motoren deel en kwam het totaal opgebracht bedrag op “slechts”
vierhonderdvijftig euro. Een mooie tocht door Duitsland, die werd
uitgezet door Roelf en René, met een lekker ontbijt/lunchbuffet bij
“Bikertreff bei Eili” in Grossoldendorf.
Avondtocht met BBQ, 4 juli 2009.
Vertrek toertocht, waarbij koffie met cake, vanuit de Snikke te Oude
Pekela. Ook de BBQ werd daar gehouden. Twintig motoren namen
deel aan de tocht door Groningen en Drenthe, met een koffiestop in
Rolde. Vijfentwintig personen namen deel aan de BBQ. Goed verzorgd
en gezellig.
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EK
E. Komies
Schilders- en afwerkingsbedrijf
Vossenkamp 138
9675 KM Winschoten

tel.: 0597-422050

* Voor alle verzekeringen
* Voor aan- en verkoop van onroerend goed
* Ons actuele woningaanbod kunt u ook vinden
op www.makelaardij-visser.nl
* Alle taxaties
adviseur
ypo
theek
er
kend h
* Voor alle hypotheken (er
hypo
ypotheek
theekadviseur
adviseur)
erk
e-mail: info@makelaardij-visser.nl
Bellingwolde: Hoofdweg 26 – 9695 AK – Tel. 0597-531484 - Fax. 0597-531378

TEXACO - BELLINGWOLDE
J.H. METTING
Hoofdweg 33
9695 AA Bellingwolde
Tel. 0597-531373

Geopend
7.00 - 20.00
zat. 8.00 - 19.00
zon. 9.00 - 19.00

Uw gemakswinkel voor uw dagelijkse benodigdheden

Open toertocht, 16 augustus 2009.
De derde open toertocht van het jaar, waaraan 80 personen
deelnamen. Zesenzestig motoren, tweeëndertig niet-leden,
vierendertig leden en meerdere duo’s. Een prachtige tocht met een
lengte van tweehonderd kilometer. Als herinnering werd een colshawl
gegeven. Het verslag van deze tocht staat in Pitstop nr. 3. Er werden
drie nieuwe leden aangemeld.
Zweimal über die Ems, 29 en 30 augustus 2009.
Een internationale skeelertocht van Oude Pekela naar Leer
(Duitsland) en terug. Een aantal verkeersregelaars van onze club
begeleidden de tocht op diverse kruis- en knelpunten.
RUN te Winschoten 12 september 2009.
Een groot jaarlijks evenement dat van ’s morgens vroeg tot ’s avonds
laat werd begeleid door in totaal twintig motoren van onze club. Wat
de elektriciteitsvoorziening in de MIOS-tent en de catering betreft
waren er ’s ochtends wat startproblemen, maar later liep alles prima.
Activiteitentocht, 20 september 2009.
Een tocht van honderdtwintig kilometer, uitgezet door Jaap en Roelf.
De tocht ging door Oost-Groningen. De bediening tijdens de lunchstop
bij Van der Valk te Zuidbroek liet helaas te wensen over. Twintig
personen namen deel aan de activiteiten. De eerst prijs was voor
Thomas Rosendahl, de tweede prijs voor Arnald Rosendahl, de derde
prijs voor Albert Kupers en de poedelprijs ging naar Frouwke Stevens.
Een leuke dag, maar de toercommissie vraagt zich toch af of de
leden het op prijs stellen dat deze tocht blijft bestaan. Er wordt
besloten in 2010 nog wel een activiteitentocht te organiseren.
Ledentocht, 4 oktober 2009.
Een mooie route door Duitsland met koffiestop in Papenburg en
een lunchstop bij de Tülsdorfersee, een mooie locatie. De tocht
werd gereden door negentien motoren. Het weer viel wat tegen,
veel wind.
Snerttocht, 1 november 2009.
De laatste tocht van dit seizoen, uitgezet door Jaap en Roelf. Tien
motoren waarop dertien personen reden deze tocht, grotendeels in
de mist. De snert in de Snikke ging niet door vanwege de geringe
deelname. Wel werd er koffie met gebak uit de clubkas gegeven.
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Voor al uw rijbewijzen en chauffeursopleidingen
naar de meest complete verkeersschool
van Oost-Groningen

Verkeersschool
Schuringa
Theorie en Praktijk
5e Laan 14
Wildervank
Tel: 0598-615361

Bovenburen 106
Winschoten
Tel: 0597-422911

www.verkeersschoolschuringa.nl

Ledenvergadering, 3 november 2009.
Heden, in de Snikke te Oude Pekela. Zesentwintig leden zijn
aanwezig. Het ledenbestand telt op dit moment 164 leden. De club
wordt gesteund door 56 adverteerders.
December 2009.
Zoals ieder jaar, zullen de bestuursleden zich weer gaan bezighouden
met het verzorgen van de kerst/nieuwjaarswensen en “het
binnenhalen” van de advertenties voor Pitstop.
Het bestuur en de toercommissie kan terugkijken op een mooi
motorseizoen. Helaas laat de deelname aan de tochten nog wel
eens te wensen over. Dit is jammer, de toercommissie verricht veel
werk om een mooie tocht te brengen.
Het bestuur bedankt de toercommissie en de redactie voor hun
inzet.
N.a.v. het verslag van de secretaris, bleek er onduidelijkheid m.b.t.
de koffie onderweg en het eten na de snerttocht, dat uit de clubkas
betaald zou worden. Voor volgend jaar zullen er duidelijke afspraken
gemaakt worden met de toercommissie over koffie e.d. dat uit de
clubkas betaald zal worden.
er
slag penningmeest
er
6. Financieel vver
er..
penningmeester
erslag
De penningmeester geeft een toelichting op de verslagen die hij ter
inzage heeft gelegd.
ascommissie.
slag kkascommissie.
er
7. V
erslag
Ver
De kascommissie, bestaande uit Jan Wierenga en Egbert Kruize,
heeft na controle vastgesteld dat de boekhouding op juiste wijze is
gevoerd en heeft geen belemmering gevonden, de penningmeester
te dechargeren voor zijn werk.
8. Benoeming kascommissie.
Jan Wierenga treedt af als kascommissielid, Jan Jansingh stelt zich
beschikbaar als nieuw kascommissielid.
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H. Feringa Autotechniek
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Reparatie van alle merken
Personenauto’s
Bedrijfsauto’s
Motoren
Four Wheel Drive specialist

Flessingsterrein 8
9665 BZ Oude Pekela
Tel.: 0597-675346
06-22549045

Tevens Uw adres voor:
Ø Schade taxatie en afwikkeling
Ø Alle merken banden voor alle
voertuigen
Ø Alle typen accu’s
Ø APK-keuringsstation
Kwaliteit voor scherpe prijzen

VEILIG DE WEG OP

Autorijschool

Edwin Hillenga
Burg. Schönfeldsingel 36
9671 CJ
Winschoten

tel. 0597-412670
of 06-22493034
www.rijschooledwinhillenga.nl

9. V
er
kiezing bestuur
Ver
erkiezing
bestuur..
Periodiek aftredend zijn secretaris Christien Spa en alg. bestuurslid
Bé Nieboer. Beide herkiesbaar. Verder aftredend en niet herkiesbaar
Sipke Roukema. Hij wordt bedankt voor zijn tien jarenlange inzet en
krijgt een mooi boeket bloemen overhandigd door de voorzitter. Als
nieuwe kandidaten worden voorgesteld Marga Duit en Geert-Jan
Glazenburg. Daar er geen tegenkandidaten zijn, nemen beiden zitting
in het bestuur.
commissie.
oer
1 0.T
oercommissie.
0.Toer
Roelf Hummel heeft aangegeven zijn functie in de toercommissie
te willen neerleggen. Hij wordt bedankt voor zijn inzet en krijgt een
mooi boeket bloemen overhandigd door de voorzitter. Sipke
Roukema wordt voorgesteld als nieuw toercommissielid en daar er
geen andere kandidaten zijn, neemt hij zitting in de toercommissie.
11. Contributie 2010.
De penningmeester geeft aan dat de contributie voor 2010 verlaagd
wordt voor een lid naar twintig euro en een duo blijft elf euro. Verder
zal de acceptgiro vervangen worden door een brief.
12.T
oer
k alender 20
1 0 + wint
eractivit
eit
en.
12.Toer
oerk
201
winteractivit
eractiviteit
eiten.
De toerkalender 2010
Deze ligt ter inzage en wordt toegelicht door Jaap Duit.
25 april
16 mei
24 mei
4 t/m 6 juni
20 juni
3 juli
22 augustus
19 september
10 oktober
7 november

Eerste open toertocht, 200 km
Monstertocht, 400km. Start: Hotel Meppen te Meppen (Dld.)
Friesche Elfstedentocht te Leeuwarden.
Clubweekend. Motorhotel Vulkanberg te Manderscheid (Dld.)
Sponsortocht t.b.v. sportdorp Blijham.
Avondtocht en aansluitend barbecue om ong. 22.00 uur.
Tweede open toertocht, 200 km.
Activiteitentocht, 120 km.
Ledentocht, 175 km. Start: Eetcafé de Leeuw te Wedde.
Snerttocht, 130 km.

Alle data zijn onder voorbehoud van eventuele noodzakelijke
wijzigingen.
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Wiertsema HOUT
maatwerk in kozijnen - tevens levering van tuinhout
Hoofdstraat 63-65, 9686 VG Beer
Beerta
ta
T. 059
7 - 33 1
06
4 M. 06 - 305 306 68 FF.. 059
7 - 33 1
0 73
0597
10
64
0597
10

e-mail: wier
tsema@cast
el.nl
wiertsema@cast
tsema@castel.nl

De tochten starten bij de Hendy Bar te Blijham, tenzij anders vermeld.
N.a.v. de presentatie van de toerkalender komen er een aantal zaken
ter tafel;
Doordat het kampeerweekend niet geagendeerd is, kan er geen
besluit genomen worden over het al of niet voortbestaan ervan en
zal het voor de volgende ledenvergadering als punt geagendeerd
worden.
M.b.t. het weer zullen organiseren van een sponsortocht, oppert
Wim Molanus het idee het opgebrachte bedrag beschikbaar te
stellen t.b.v. de bestrijding van de spierziekte Duchenne. Aangezien
er voor de sponsortocht in 2010 al overleg geweest is met de
organisatie van sportdorp Blijham, wordt afgesproken eventuele
ideeën voor 2011 door te geven aan het secretariaat en het voor de
volgende ledenvergadering als punt te agenderen.
Christien Spa geeft aan benaderd te zijn door iemand met de vraag
of een aantal MC Mios ’93 leden zou willen toeren met kinderen
met het syndroom van Down. Dit wordt meegenomen door het
bestuur.
Jaap Duit stelt het voortbestaan van de novembertocht ter discussie.
Daar de aanwezige leden niet voldoende duidelijkheid kunnen geven,
zal dit in de eerstvolgende bestuursvergadering besproken worden.
Winter/voorjaarsactiviteiten.
Op zaterdag 16 januari, om 19 uur een buffet bij Restaurant Ying
Ping te Winschoten.
Waarschijnlijk in maart/april een spooktocht in de bossen bij
Sellingen.
13. Rondvraag.
Hilvert Smits vraagt naar de verstandhouding Hendy Bar & MC Mios
‘93 vanwege het vaker uitwijken naar een andere locatie. Een aantal
andere aanwezige leden geeft ook aan dat dit opvalt. De voorzitter
legt uit dat MC Mios ‘93 niet altijd terecht kan in de Hendy Bar en
daardoor vaker genoodzaakt is uit te wijken.
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Autohuis Puma Winschoten
Uw Chevrolet en Opel dealer in de Regio

DE GRAANKORREL
voor dier en tuin

Maandag
09.00 - 18.00
Dinsdag09.00 - 18.00
woensdag
(gesloten)
Donderdag
09.00 - 18.00
Vrijdag
09.00 - 18.00
Zaterdag
09.00 - 12.00

Mocht u buiten de openingstijden willen
komen dan graag na telefonisch overleg.
Fam. J.B. de Boer tel: 059
0597
612
124
7-6
12
419
est
er
straat 67 fax: 059
7 - 675
746
West
ester
erstraat
0597
6757
H. W
9665 AN Oude P
ek
ela
www
.graank
orrel.nl
Pek
ekela
www.graank
.graankorrel.nl

Sipke Roukema vraagt hoe te handelen wanneer er meer dan dertig
opgaven zijn voor het clubhotelweekend. Er wordt afgewacht hoe
het gaat lopen met de opgaven.
Pieter de Waard geeft aan dat het vormen van een menselijke kring
rond het Oldambtmeer als onderdeel van de viering van het ontstaan
van de gemeente Oldambt, niet doorgaat doordat de burgemeester
van Scheemda geen vergunning afgeeft. Hiermee vervalt de vraag
om verkeersregelaars.
Jan Meijer geeft een waarschuwing, het vizier van de helm niet
schoon te maken met een middel zoals bv. Glassex. Dit lost de
coating aan de binnenkant op, is de ervaring van Jan.
René Hoesen stelt voor de elfstedentocht te vermelden op de
toerkalender. De toerkalender zal wat dit betreft worden aangepast.
14. Sluiting.
De voorzitter bedankt een ieder voor de aanwezigheid en inbreng
en sluit de vergadering.
Na afloop van de vergadering geeft Albert de Boer een instructie
“Helm afzetten na ongeval”.
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* Voor al uw GRAAFWERKZAAMHEDEN
* Tevens voor SLOTEN GRAVEN met Tallud bak

7

-

Wedderveer

H. ENGELKES
Hoofdweg

Telefoon: 0597 - 561459

Buffet bij restaurant Ying Ping
door Jan Wierenga
He
as 1
6 januari w
eer de tijd om eens gezellig
Hett w
was
16
weer
met z’n allen bij Ying Ping van een lopend
buffet te gaan genieten.
Er hadden zich 31 personen opgegeven. Er kwamen nog spontaan
3 personen bij zodat we met 34 personen, nadat er nog even snel
een tafel bij werd gezet, aan één lange tafel zaten.
Bij binnenkomst kregen we allemaal 2 consumptiebonnen en nadat
de voorzitter een openingswoord had gesproken konden we gaan
genieten. Eerst van één van de drie de heerlijke soepen. Daarna
konden we langs het buffet gaan waar de keuze weer groots was.
Ook was er nog de mogelijkheid voor ijs na.
Een paar leden waren teleurgesteld dat er niet gekegeld kon worden,
maar na een paar biertjes was die teleurstelling gauw vergeten.

Ik kan natuurlijk alleen
voor mezelf spreken,
maar ik vond het weer
een geslaagde avond.
Erg gezellig en heerlijk
gegeten, wat ook uit de
foto blijkt, want alle
bordjes zijn netjes leeg
gegeten.
Tot de volgende keer
maar weer.
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Voor al uw:

♦ NIEUWBOUW - VERBOUW
♦ ONDERHOUD - RENOVATIE
♦ TIMMERWERKZAAMHEDEN
Morigerweg 22 - 9697 SN Blijham
Telefoon 0597 - 561433

Theorieavond
door Jaap Duit
Donder
dag 25 ffebruari
er
den
ebruari w
as he
Donderdag
er,, er w
wer
erden
was
hett zo
zovv er
20 leden van MC Mios ’93 getest op hun
theoretische kennis van de huidige
verkeersregels.

Nou, nou, nou, dat hebben we geweten. Na uitleg van onze
instructrice Diana gingen we aan de slag met een verkeersexamen
van wel 50 vragen.

33

DE SNIKKE

PARTY SERVICE
TEL.: 0597 - 612980
VOOR AL UW: Bruiloften, Recepties, Broodtafels, Koude en
Warme Buffetten, Barbecues, Diners, Oud Hollandse Spelletjes, etc. etc.
Zalen tot 300 personen

Heeft u problemen met uw pc?
Last van virussen of spam?
Heeft u een nieuwe pc nodig?
Wilt u computerles op uw eigen pc?
Voor dit alles en meer kunt u contact opnemen met:
Back-Up Computerservice
0597-563636 / 06-19196805
www.backupcomputerservice.nl

info@backupcomputerservice.nl

Men kreeg maar tien seconden om een vraag te beantwoorden, wat
voor sommigen nog tekort was, want een aantal vragen is niet
beantwoordt. Het was daarom ook reuze gezellig en misschien wel
iets te gezellig, want wat kunnen motoren lawaai maken maar
motorrijders nog veel meer.

GEZAKT !!!
De uitslagen zal ik jullie besparen omdat niemand, maar dan ook
niet één van de 20 leden is geslaagd. Gemiddeld zijn er dan ook 13
van de 50 fout gescoord wat een teleurstellend resultaat was, maar
een ding is mij wel opgevallen dat de meest belangrijke vragen toch
behoorlijk goed zijn beantwoord.

Na een bak koffie zijn alle vragen goed en fout nog even
doorgenomen en de regels naar ons toe nog even aangescherpt.
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Na afloop heeft Christien Diana nog even bedankt met een
bloemetje.

Waarop Diana ons de gelegen geeft om gratis theorielessen te volgen
op de dinsdag avond bij rijschool Schuringa te Winschoten.
Info hierover kunnen jullie bij ons bestuur krijgen.

Nieuwe leden
Arnold Rosendahl uit Oude Pekela.
Debbie Knol uit Nieuwe Pekela.
Trudy Jansingh uit Winschoten.
Hartelijk welkom bij onze gezellige motorclub.
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Friesche Elfstedentocht
door Henk Loois
We hebben al een paar keer met een aantal
motoren deelgenomen aan dit evenement.
Ook dit jaar is het de bedoeling dat we weer als MC Mios ’93 deel
willen nemen aan de tocht der tochten. Aan dit evenement doen
jaarlijks ruim 3600 motoren mee. Dit aantal is de limiet voor deze
tocht.
Als je voor de eerste keer mee wilt doen kan je je via mij aanmelden.
Het liefst met een e-mail aan: henkloois@hotmail.com.
Hierin vermeld je: naam, adres, woonplaats, kenteken, merk/type
motor en je telefoonnummer. Aanmelden kan bij mij kan tot uiterlijk
eind maart 2010 want vol = vol. Ik zal dan de deelnemerskaarten
voor iedereen aanvragen.
Motorrijders die deze tocht al eerder hebben meegedaan krijgen
als het goed is zelf een boekje met een opgavenformulier. Wel zou
ik de namen willen weten van hen die zelf hun inschrijving verzorgen.
Deze tocht der tochten wordt dit jaar weer verreden op 2e Pinksterdag.
Dat is op 24 mei 2010. De start is in Leeuwarden en we vertrekken
al om 7:30 uur. De inschrijfkosten bedragen plm. 12 Euro. Ik hoop
dat we weer met een grote groep namens MC Mios ‘93 kunnen
rijden.
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* NIEUWBOUW
* VERBOUW
* ONDERHOUDSWERKEN
Schoollaan 26, 9697 SR Blijham, Tel. 0597-561679

Kado & Woondecoraties

De Helling 40, 9665 JX Oude Pekela, Telefoon: 0597-676500

Ontspanning en Visualisatie
Het mentale gedeelte is erg belangrijk bij elke
sport en motorrijden is absoluut een sport!
Het doel van een goede ademhaling, ontspanning en positieve
visualisering is innerlijke kracht opbouwen, waarop stress, twijfel
en pessimisme geen vat meer hebben. Zo sta je niet alleen beter in
het leven, maar ook beter in je sport, het motorrijden!
Ademhaling
Een goede ademhaling is voor ieder mens belangrijk en wanneer je
gestrest bent en snel geïrriteerd raakt, bij het minste of geringste uit
balans dreigt te geraken, zul je met de juiste ademhalingsoefeningen
jezelf weer tot rust kunnen brengen. Een goede ademhaling is
belangrijk voor de zuurstoftoevoer en daarmee het prestatieniveau.
Om te zien of je een goede ademhaling hebt, kun je in kleermakerszit
gaan zitten met een hand op je buik en de andere op de borstkas en
heel traag ademen: voel je je buik opbollen, en dan enkel de borstkas
en ten slotte de streek van de sleutelbeenderen, dan adem je op de
juiste manier. Bij het uitademen moet precies het omgekeerde
gebeuren.
Een goede ontspanningsoefening is de volgende: ga op de grond
liggen met je armen en benen gespreid. Concentreer je op je
ademhaling. Haal diep en grondig adem. Vul vooral het onderste
deel van je longen door zoveel mogelijk je buik op te blazen. Je zal
je buik voelen bij het uitademen. Laat dan je hoofd leeglopen en
luister naar wat je voelt in je lichaam. Dwing jezelf om kalm te blijven,
denk aan niets of aan zo weinig mogelijk, concentreer je op jezelf.
Bewust ademhalen is de ultieme vorm van ontspanning.
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E.H.B.O. opleidingen de Boer
NRR (Nederlandse reanimatie raad).
Gecertificeerd instructeur reanimatie en AED (automatische externe defibrillator).
Voor uw diploma Eerste Hulp, reanimatie en AED.
Voor uw cursus Levens Reddende Handelingen.
Voor uw BHV-opleidingen.

www
.ehbo-opl
eidin
g-d
eboer
.nl
www.ehbo-opl
.ehbo-opleidin
eiding-d
g-deboer
eboer.nl
Tevens gediplomeerd sportmasseur: voor o.a.
Ontspanningsmassage, Blessurepreventie & Voetreflexzonetherapie.
Info:
A. Reijndersstraat B 205
9663 PM Nieuwe Pekela
Telnr.: 06 - 553 441 62
E-mail: info@ehbo-opleiding-deboer.nl

AUTOBEDRIJF P. DE WINTER
Transportbaan 20
9672 BK Winschoten
Tel: 0597-432552
www.mazdadewinter.nl

Concentratie
Concentratie is de basis van een goede routine. Wordt je concentratie
minder, dan zullen ook je rijresultaten minder worden. Ben je
lichamelijk vermoeid, dan heeft je concentratie daaronder te lijden.
Veel motorrijders verliezen hun concentratie eerder als ze in hun
eentje rijden. Vooral als je langgestrekte stukken aan het rijden
bent, zal je concentratie eerder verslappen. Een goed hulpmiddel is
in jezelf praten. Daardoor ben je als het ware je hersenen aan het
herprogrammeren.
Ben je bezig je rijtechniek te verbeteren, verg dan niet te veel van
jezelf. Je hersenen kunnen niet alles tegelijk verwerken. Probeer
aan een paar punten per rit te werken, de rest komt de volgende
keer wel weer. Het kost meer concentratie om iets niet te laten
gebeuren dan om iets wel te laten gebeuren. Wees daarom niet
bang een keer een fout te maken. Hoe meer je je concentreert om
ze niet te maken, des te eerder zul je geneigd zijn ze juist wel te
maken. Relax!
Zorg ervoor dat een foutje je niet uit je concentratie haalt. Iedereen
maakt fouten. Leer ervan en vergeet het vervolgens. Wel is het
belangrijk dat wanneer je een fout maakt, te begrijpen waarom je
hem gemaakt hebt, zodat je de volgende keer niet snel weer
dezelfde fout maakt, en dan te concentreren op wat vervolgens
staat te gebeuren. Tussendoor lekker ontspannen rijden zonder bang
te zijn om fouten te maken of sneller te willen.
Met ervaring en training komt de ‘flow’. Je rijdt vanuit een
automatisme, natuurlijk, zonder al te veel inspanning. Alles lijkt
vanzelf goed te gaan, perfect, bijna zonder erbij na te denken.
Jammer genoeg is het tegenovergestelde ook vaak het geval; wat je
ook probeert, het schijnt maar niet te willen lukken. En dat is nou
juist het probleem: op dat moment probeer je te hard. Probeer op
dat moment weer in je ritme te komen. Zorg op dat moment eerst
weer dat je een wordt met je motor, ontspan. Vervolgens zal in jezelf
praten over waar je mee bezig bent je zo weer je concentratie
teruggeven.
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J.T. KOLTHOF DIAMANTBOREN

Hoofdweg 121
9627 PC Hellum
Telefoon 0598-431949
Fax
0598-432904
Mobiel 06-22393171

VOOR AL UW SPARINGEN EN DOORVOEREN IN BETON EN STEEN
TEVENS VOOR CHEMISCHE VERANKERING EN ONTLUCHTING ONDER DE VLOER

Loon-, Grondverzet- en Transportbedrijf

VAN DER WAL BLIJHAM
BEL VRIJBLIJVEND VOOR DE PRIJZEN VAN LEVERING TUINGROND, VULZAND ETC.

Stortplaats voor groenafval aan de Kentersweg
Op werkdagen geopend van 7.30 tot 16. 30
1e zaterdag van de maand geopend van 9.00 tot 13. 00
Maart, april, mei, september, oktober en november elke zaterdag geopend.
Ook voor het afhalen van tuingrond etc.

VCA gecertificeerd
Kijk ook eens op onze website :

WWW.VANDERWALBLIJHAM.NL

Winschoterweg 22
9697 XD BLIJHAM
TELEFOON : 0597 561427
FAX : 0597 562509
EMAIL : info@vanderwalblijham.nl

Visualisatie
Positieve autosuggestie wordt bij heel veel sporten toegepast.
Visualisatie wordt tegenwoordig veel toegepast om gestelde doelen
te bereiken. In principe is het niets anders dan je onderbewuste aan
te sturen de vermogens te mobiliseren die nodig zijn om bepaalde
doelen te bereiken. Je hersenen kunnen namelijk geen onderscheid
maken tussen werkelijke en ingebeelde gebeurtenissen. Het ziet
en accepteert alle beelden als waren ze reëel. Daarom heeft het
zeker nut om in gedachten de perfecte rit te rijden.
Door je rit te visualiseren, in beelden of in fysieke gevoelens, beleef
je deze als het ware zoals je het zou willen beleven. Het is gebleken
dat je tijdens het visualiseren van een beweging ook daadwerkelijk
spierspanning krijgt in de spieren die je bij deze beweging gewoonlijk
gebruikt. Het inbeelden van een beweging leidt tot dezelfde
resultaten als het fysiek oefenen van die beweging. Je kunt op deze
manier het gevoel dat bij een goede beweging hoort herhalen. Deze
goede beweging sla je in je hersenen op en zal tijdens een training
of wedstrijd gebruikt kunnen worden. Dit vergroot je zelfvertrouwen.
Door in gedachten te oefenen, heb je als het ware al een feedback
gecreëerd, een automatisme, waardoor alle aandacht uit kan gaan
naar wat verder nog komen gaat. Dit principe wordt ook toegepast
tijdens de (berg)trainingen. Door over de rit te praten en wat je zou
moeten doen als de situatie anders was geweest, worden strategieën
en technieken gevisualiseerd. Door in gedachten de perfecte rit te
rijden, ben je in de praktijk besluitvaardiger.
Visualisatie komt natuurlijk het best tot z’n recht als je veel rijdt,
tussen het actief motorrijden door. Meer dan tachtig procent van
het motorrijden is mentaal. Daarom is het belangrijk zo gedetailleerd
mogelijk te visualiseren. Dus niet alleen al de visuele informatie die
je tot je neemt tijdens het rijden visualiseren, maar ook de input van
alle andere zintuigen. Visualiseer je lichaamspositie en -bewegingen
op je motor, al je handelingen, het gebruik van koppeling, gas en
rem. Visualiseer het geluid van je motor bij elke input, visualiseer
het gevoel dat je krijgt bij elke hobbel en bobbel, het afschuinen in
de bocht, de kracht van het remmen en accelereren.
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Begin in gedachten op een bepaald punt van het de weg of het
circuit en eindig hier ook weer. Vaak is het erg lastig om zonder
pauze of aarzeling het complete stuk weg in gedachten af te leggen.
Meestal komt dat door gebrek aan informatie. Of door het feit dat je
onzeker bent hoe je op een gegeven moment moet handelen. In
gedachten weet je namelijk vaak precies op welk stuk je
referentiepunten mist of waar je beperkingen liggen. Je kunt in
gedachten steeds weer hetzelfde stuk weg afleggen tot je weet wat
het probleem is en hoe je dit op kunt lossen. Ook motorcoureurs
overdenken wat ze moeten doen en handelen er vervolgen naar als
ze een wedstrijd moeten rijden.
Het grootste voordeel van visualisatie is dat je in gedachten
verbeteringen aan kunt brengen in je rijgedrag. Ben je bijvoorbeeld
voortdurend geneigd te kijken naar waar je niet heen wilt, probeer
dan in gedachten constant te kijken naar waar je wel heen wilt. Ben
je geneigd te laat af te remmen voor een bocht of te laat terug te
schakelen, rem dan in gedachten wel op tijd af en schakel op tijd
terug. Op de weg ben je namelijk geneigd als het ware vanuit een
automatisme steeds dezelfde fouten te maken. Door nu dat
automatisme in jezelf al van tevoren te veranderen door je
handelingen te visualiseren, is het wanneer je op de weg zit, alsof je
het al veel vaker in de praktijk goed hebt gedaan.
Het nadeel? Door een fout te visualiseren, ben je als het ware de
fout al aan het maken. Je moet dus goed weten wat je doet. Zonder
de goede voorkennis, de juiste achtergrondinformatie, zou je wel
eens een foute techniek kunnen visualiseren. Hier komt het belang
van een goede training om de hoek kijken. Zonder de juiste
vervolgtraining kun je als motorrijder jarenlang dezelfde fouten blijven
maken zonder dat je dat zelf doorhebt...
Tips om visualisatie te gebruiken:
- Gebruik visualisatie alleen bij taken waarmee je al bekend bent.
- Betrek zoveel mogelijk zintuigen bij je visualisatie.
- Visualiseer op ware snelheid.
- Visualiseer dat wat je visualiseert slaagt. Lukt dat niet, bedenk
dan welk onderdeel je moet verbeteren om het wel te laten lukken.
Kortom: visualiseer zo perfect mogelijk.
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ERKEND

Hamrik BV
Postbus 373
9670 AJ Winschoten
J.A.Koningstraat 21, 9672 AC Winschoten
Siergrindvloeren
Coatings voor garagevloeren

DOOR
DE R VA
ISO 9002 en VCA * GECERTIFICEERD BEDRIJF
DNV C ertification B .V . N ederland

Bel nu voor een gratis
inspectie en offerte
Tel. 0597-422800
Fax 0597-420152

Comic Corner
Een avondje stappen
Een man uit een klein dorpje in Gelderland is een avondje stappen in
Groningen. Hij beland in de roze buurt en stapt bij een dame naar
binnen.
Hij vraagt: “Wat kost het?” “Honderd Euro” zegt ze.
“Heb je ook blauw krijt?” “Nee” zei de dame.
“Dan gaat het niet door” zei de man.
Hup, naar de volgende. Weer de zelfde vragen en weer geen blauw
krijt. Hij gaat net zolang door tot hij een dame vindt die wel blauw krijt
heeft.
Als alles achter de rug is, zegt hij tegen het meisje: “Nou moet je mij
met het krijt wat strepen op mijn gezicht zetten.” Dit gebeurd en de
man gaat naar huis.
Zijn vrouw zit woedend op hem te wachten en begint direct te
schreeuwen: “Waar ben je wel geweest?”
De man antwoordde: “Ik ben bij de lichte vrouwtjes geweest.”
Zijn vrouw begint te huilen en zegt: “Jij liegt ook altijd tegen mij, ik zie
toch wel dat je weer aan het biljarten bent geweest!”
Tw ee Eieren
Er liggen twee eieren in kokend water.
Zegt het ene ei: “Het is wel erg heet hier”.
Zegt het andere ei:”Je moet niet zeuren, daar wordt je hard van”.
Er liggen 2 eitjes in een pannetje te wachten tot ze zullen worden
opgegeten. Zegt de ene tegen de andere: “Ze mogen jou met al die
sterke verhalen wel met een extra korrelje zout nemen”.
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UBBENS BOUWSTOFFEN

Hout- en Bouwmaterialenhandel
Winschoten, J.D. v/d Veenstraat 14, tel. 0597-531351 (fax. 0597-531323)

Lid van de Vereniging van Handelaren
in Bouwmaterialen in
Nederland

DIKSCHADEHERSTEL
SERVICE
ERKEND AUTOSCHADEHERSTEL BEDRIJF
*AUTOSCHADE
*RUITREPARATIE
*RESTAURATIE
*SMARTREPAIR
*OMBOUW

*SPUITWERK:
*MOTORFIETSEN
*TRUCK/CAMPER
*INDUSTRIE
*DESIGN

WWW.DIKSCHADEHERSTEL.NL
LEIDYKSWEG 7 - 9695 CP BELLINGWOLDE - TEL.0597 531706

Wist u dat
- onze eerste 2010 bijeenkomst alweer voorbij is
- het een chinees diner bij Jing Ping was in Winschoten
- het een gezellige avond met voldoende deelname was
- de volgende bijeenkomst op 27 maart is
- we dan een spooktocht in Sellingen hebben
- we na afloop snert en roggebrood eten
- de eerste toertocht op 25 april is
- deze een open tocht is, dus voor iedereen
- op 16 mei de monstertocht van MC Mios ‘93 wordt gereden
- deze mooie tocht 400 km is
- ook, dat die in Duitsland start, bij Meppen!
- er diverse leden hun lidmaatschap hebben beëindigd
- dat er ook weer nieuwe leden hebben aangemeld
- het bestuur, toercommissie en redactie hopen op een motorrijk seizoen

Verjaardagskalender
Januari:
Manuela Beikes, Mark Cremers, Geert Jan Glazenborg, Jannie
Hummel, Nico Jager, Hilda Koel, Willem Lohof, Boukje Nieboer,
Froukje Stevens, Harrie Stukje, Lida Teuben, Johan v/d Wal, Bert
Westphal, Sieb Wierenga.
Februari:
Jannie Koopman, Henk Arends, ALNA Bodewes, Jan Jansingh, Henk
Kloosterman, Pieter de Waard, Tjadi Wester, Annie v/d Zijl.
Maart:
Albert de Boer, Gert Drenth, Kees Meijer, Rika Meulman, Jan Karel
Smit.
Allen Van Harte Gefeliciteerd met jullie verjaardagen.
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Lid worden?
Geachte motorrijder/ster,
Wilt u lid worden van een motorclub? Sluit u zich dan aan bij MC Mios ‘93 Blijham.
v
Zodat u andere motorrijders leert kennen.
v
U kunt genieten van mooie routes/tochten.
v
In de zomermaanden diverse uitje zoals: BBQ, kamperen of een hotelweekend.
v
In de wintermaanden een jaarvergadering, feestavond en workshops.
De contributie bedraagt voor een motorrijder € 20,00 per clubjaar.
Ook alsduopassagier kan je lid worden. De contributie bedraagt dan € 11,00 per clubjaar.
Wanneer je in de loop van het clubjaar een lidmaatschap aangaat, betaalt hij of zij € 2,20 en
een duopassagier € 1,10 per maand. Het clubjaar loopt van maart tot en met februari.
Leden die hun lidmaatschap willen beëindigen dienen dit voor 1 januari schriftelijk bij de
secretaris kenbaar te maken. Kijk voor meer informatie ook op http://www.mcmios93.nl.
Voor meer informatie:
v
Christien Spa
Oosterstraat 43
9697 PE Blijham
Telefoon: 0597-561212
E-mail: mcmios@home.nl
Ik wil graag lid w
or
den vvan
an de club!
wor
orden
Naam
Roepnaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
E-mail
Digitale ledenservice
Geboortedatum
Geslacht
Rijbewijs A
Datum

:
:
:
:
:
:
:
: Ja / Nee *
:
:M/V*
: Ja / Nee *
:

v

Bé Nieboer
Lubbermanswijk 40
9665 NG Oude Pekela
Telefoon: 0597-614904
E-mail: info@mcmios93.nl
(* doorhalen wat niet van toepassing is)

.
.
.
.
.
.
.
.

. Handtekening :

.
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Noordveenkanaal ZZ 12
7831 AS Nieuw Weerdinge
Telefoon: 0591 - 52 12 79

J.M. MOTOR-

EN

SCOO
TER TRAININGEN
COOTER

( V OORHEEN TT.T
.T
.C. I NDOOR )
.T.C.
Jacob Meijer verzorgt motor- en scooter trainingen op maat!

Wil jij je motor rijbewijs halen?
Wil jij je motor rijvaardigheid verbeteren?
Wil jij met je motor veiliger aan het verkeer deelnemen?

Dan ben je hier aan het juiste adres:
Jacob Meijer Motor- en Scooter Trainingen
Tel: 06-51599677

